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Aanleiding
Op donderdaq 3 September van 8 30 tot 09 30 uur heeft u Staatssecretaris van

Financien Fiscaliteit en Belastingdienst samen met de minister van

Economische Zaken en Klimaat EZK een bespreking met[ 10 2 6

jDeze
bespreking zal plaatsvinden op het ministerie van EZK De voorbespreking met de

minister van EZK van dit overleg zal op woensdaq 2 September plaatsvinden van

11 15 tot 11 45 uur Deze voorbespreking zal eveneens plaatsvinden op het

ministerie van EZK

10 2 6

Daarnaast zal er op donderdaq 3 September een diner plaatsvinden bij Shell

Hierbij zijn namens het kabinet bij aanwezig U beiden minister van Financien en

staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst de minister

president en de minister van EZK Namens Shell zijn 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 aanwezig Het hootdonderwerp van dit diner zijn de zorgen

van Shell overde duale aandelenstructuur en de dividendbelasting Bij dit diner

zijn geen ambtenaren aanwezig

In deze bijdrage is een fiscale annotatie uitgewerkt ten behoeve van de hiervoor

genoemde overleggen met Shell In deze annotatie zijn de uitkomsten van de

besprekingen op ambtelijk niveau RN en EZK met Shell over de fiscale

knelpunten die Shell ervaart uitgewerkt bulten verzoek

bult6n v6rzo6k

buiten verzoek

67 Awren 10 2 g
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Voorbereiding diner Shell en BWO maandag 14

September
Datum

11 September 2020

Notitienummer

2020 0000171216
Aanleiding

Op 14 September a s vindt er een diner piaats tussen de top van Sheii en een

smaldeel van het kabinet De delegatie van Shell bestaat uit
Auteur

10 2 e
10 2 e

10 2 e
Van

jDe delegatie van het kabinet10 2 e

Kopie aan

bestaat uit MP MFIN SFIN en MEZK

Het diner was oorspronkelijk eerder dit jaar gepland maar is vanwege de

coronacrisis naar achteren verschoven en het gezelschap is ingeperkt
De aanvang van het diner is 18 30 uur en de locatie is het hoofdkantoor van

Shell in Den Haag

Op maandagochtend 14 September a s vindt tussen 9 15 en 9 30 uur een

voorbespreking piaats met MP MEZK MFIN en SFIN

Kern

• U wordt verzocht tijdens de voorbespreking op maandagochtend 14

September a s gezamenlijk een keuze te maken ten aanzien van het verzoek

van Shell inzake de bereidheid van het kabinet om publiekelijk commitment

te tonen voor het opiossen van de problemen rond de duale

aandelenstructuur

10 2 g

10 2 g

o

o

10 2 g
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• Er speelt momenteel een aantal fiscale tliema s waarvan de belangrijkste de

dividendbelasting is waarover Shell graag in gesprek wll met de Nederlandse

overheid zie daarover uitgebreider bijlage 4 de notltie van 25 augustus Het

diner is erop gericht om te onderzoeken of Shell en het kabinet nader tot

elkaar kunnen komen op deze fiscale thema s Deze thema s zijn onder

andere besproken op 3 September jl tijdens een vooroverieg tussen Shell

en het kabinet SPIN en MEZK

• Voorafgaand aan het diner zal aan de hand van tentoongesteld
beeldmateriaal door Shell een toelichting worden gegeven op de

duurzaamheidsprojecten en plannen van het bedrijf In de bijlage 2 wordt

een toelichting gegeven op het belang van Shell voor Nederland en de

verduurzamingplannen van het bedrijf
• Tijdens het diner komt een aantal fiscale thema s aan bod met als

belangrijkste onderwerp een mogelijke oplossing voor duale

aandelenstructuur Shell [

10 2 e

10 2 g

10 2 g

• Vermoedelijk zal Shell daarnaast stil willen staan bij het bredere fiscale

dossier waaronder de Ter Haar aanbeveltngen m b t de

vennootschapsbelasting en beperking van de llguidatieverliesregeling Ook

komt de spoedwet Sneis wellicht aan de orde zie daarover uitgebreider

bijlage 4 de notitie van 25 augustus
• Tevens treft u hierbij de door EZK voorgestelde spreeklijn ten aanzien van de

fiscale thema s en moqelijk publiek commitment aan bijlage 1 | io 2 g |
10 2 g 10 2 g

10 2 g

• In bijlage 3 bij deze nota wordt tenslotte ingegaan op Internationale aspecten
m b t Shell en het vestigingsklimaat van het VK Deze informatie is afkomstig
van BuZa
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